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Van de voorzitter….
Beste motorvrienden ( en vriendinnen),
Na een lange hete zomer waarin het zelfs te warm was om een
zwembroek aan te trekken en we beter in een koele kamer konden
blijven dan gaan motorrijden, gaan we toch echt aan het naseizoen
beginnen. Hopelijk hebben we dan nog wel een lekker droog
weertje, maar de temperatuur zal wel beter zijn zodat het
motorpak weer lekker schuift (om onze lijven natuurlijk).
We mogen terugzien op een mooie lenterit en nazomeravondrit,
waar opvallend veel Belgen op af kwamen. Misschien moeten wij in
de toekomst ook eens Belgische clubs bezoeken en hun toertochten
meerijden.
De komende tijd hebben we nog enkele mooie ritten en nog een paar
leuke activiteiten gepland. Het is dan ook heel fijn als velen van ons
cluppie daarbij zijn.
We hopen dit motorseizoen dan ook weer goed te kunnen afsluiten
met een vruchtbare jaarvergadering en een heel gezellig jaarfeest.
Margriet

GROEPSAPP
Wil je ook toegevoegd worden aan de groeps-WhatsApp van
MTC Bergeijk? Stuur dan een berichtje naar Maria:
06-53304125 of via e-mail kolen178@planet.nl
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TOERKALENDER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Zo 7 okt

Mosselfeest

11.00 u

Gouden Leeuw

Zo 16 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Zo 30 sept

Open rit Moustache

9.00 u

Tierelier – ‘t Loo

Zo 14 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 21 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 26 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 17 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw
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Zijn uw dakgoten aan vervanging toe?
Bel, mail of kom langs bij
Bax Koper- en Zinkspecialist B.V.
- Dakgoten
- Daken
- Dakkapellen

- Randafwerking van uw vijver
- Bloembakken op maat gemaakt
- Gevelbekleding
- Ornamenten
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’T BERGEIJKS LENTERITJE
22-04-2018
Als eerste was ik (Piet) aanwezig en maakte met Han het terras
gereed. Al snel kwam Margriet ook aangefietst, Maria aangelopen
en Jolanda aangereden met de auto, zoals gewoonlijk.
Één misten we er nog: da’s ons bestuurslid uit België.
Na het ophangen van de vlaggen, en de inschrijfformulieren op de
tafels te hebben gelegd, kwam tegen half 9 de eerste rijder al aan:
een vaste rijder van onze ritten uit Riethoven, gevolgd door één van
onze zuiderburen uit Mol. Zo kwamen de deelnemers stilletjes
binnengevallen.
We mochten niet klagen met het weer. Het was, zelfs zo vroeg, al
lekker weer en het zonnetje kwam er goed door. De eerste rijders
hadden een donkere lucht voorbij zien komen. Gelukkig hier nog
niet!
Met maar liefst 2 laptops binnen en eentje buiten, ontstond er toch
een lange rij voor het inladen van de routes. Goed half 12 waren
toch alle 129 motoren op pad, met de zon in hun vizier. Maar liefst
61 motorrijders kwamen uit ons buurland België, van Berchem tot
Ham en Maaseik toe. De oudste deelnemer was een man van 79 jaar
uit Oirschot.
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Nadat we alles een beetje hadden opgeruimd en weer ons plaatsje
op het terras hadden ingenomen, hebben we wat te eten besteld,
dat zoals gewoonlijk weer op voortreffelijke wijze bereid was door
Han van de Gouden Leeuw, en werd geserveerd door Linda.
Ondertussen probeerde de redactie het clubblad van april samen te
stellen, waar ze nogal wat gespreksstof voor nodig hadden.
De eerste rijder kwam rond 13.00 uur alweer binnen, na de rit
gereden te hebben. De tweede volgde om 14.00 uur. Hij zei dat het
een mooie rit was en gaf aan onderweg een paar druppels te hebben
gehad. Na hem kwamen nog meerdere rijders binnen die een paar
druppels hadden gevoeld. In Bergeijk was het in ieder geval de hele
dag mooi weer geweest.
Ondertussen was Mark mijn verslag in het clubblad, dat ik over de
EHBO-avond had geschreven, aan het afkeuren (hihihihi). Zo werd
eigenlijk alles van het nodige commentaar voorzien.

6

Zo kwamen alle rijders stilletjes weer één voor één of in groepjes
binnen, met regelmatig een kreet dat het een mooie rit was. Bij het
afmelden ontvingen ze een muntje voor een consumptie. Nadat ze
wat gedronken hadden, ging ieder weer hun eigen weg naar huis.
Wij, als bestuur van de club, brachten zo onze middag door met de
nodige buurt en het wachten op de terugkerende motorbende.
Piet.
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NAZOMERAVONDRIT
24 augustus 2018
Na een hele lange mooie zomer (zeg maar gerust tyfusheet) kwam
onze jaarlijkse nazomeravondrit weer in beeld. Ook deze avond was
het nog steeds mooi weer, maar gelukkig niet meer zo heet.
Om half 5 in de
middag stond het
bestuur weer paraat
om alles klaar te
zetten: vlaggen
ophangen,
inschrijfformulieren
klaarleggen et
cetera et cetera.
Onze vriend uit
België kwam iets later en Piet vond de bruiloft van zijn zoon toch
ietsje belangrijker dan een supergezellig avondje met MTC. En ook
Mark had dit keer meer met zijn werkgever op dan met ons .
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Arie had een mooie rit uitgezet door de Brabantse Kempen. Zeg
maar een rondje rond de kerk, maar veel deelnemers gaven aan op
wegen te zijn geweest die ze nooit eerder hadden gezien. Het was
een echt avondritje, ongeveer 100 km.
Ook nu weer veel Belgen aan de start. Vanaf 17 uur druppelden de
deelnemers rustig binnen. Aan het einde van de avond stond de
teller op 28 deelnemers. Drie enthousiaste motorrijders hebben de
rit samen met onze voorrijder Ger gereden. Zij vonden het
gezelliger met een groepje te rijden dan alleen op pad te gaan.
Twee van hen denken er nu over om lid te worden van onze club.
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Zonder koffiepauze was de rit in twee uurtjes te rijden. De eerste
rijders kwamen dus rond half 8 alweer binnen. Om half 11 waren
alle rijders weer
veilig bij ons
thuishonk
aangekomen.
Er was veel lof
over de rit, dus al
met al voor
iedereen weer
een geslaagde
avond.
We hopen volgend jaar weer op een goede opkomst en een zonnige
zomeravond.
Houdoe en bedankt!
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DE AUTOCENTRALE

Eykereind 62a

www.deautocentrale.nl

Bergeijk, tel: 0497-550400

ROB VAN WOERKUM

Burg. Magneestr. 24-26

www.vanwoerkummode.nl

Bergeijk, tel: 0497-571926

GEENEN SCHOENMODE

Burg. Magneestr. 38
Bergeijk, tel: 0497-571234

www.geenenschoenen.nl

VLEGEL

Hof 80 Bergeijk
www.vlegel.eu, tel: 0497-337666

Broodjes, burgers & salades

DARIS WONEN & SLAPEN
Voor uw complete woninginrichting

Burg. Magneestr. 56-60
Bergeijk, tel: 0497-571334

TILBURGS TUINEN

Bergeijk, tel: 06-52616715
Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin www.tilburgstuinen.nl

MITRA SLIJTERIJ

Hof 41a, Bergeijk
tel: 0497-550501

Gerard en Marion Schellens

TANTE THEE
Eten & drinken

Hof 82a, Bergeijk
yvette@tante-thee.nl, 0497-338188

BTV TOTAALTECHNIEK

www.btvtotaaltechniek.nl
Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek
0497-360000
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MULTIFIX

Bokkerijder 24, Bergeijk

Partner in parts

www.multifix.nl, tel: 0497-552929

LEMMENS INTERIEURS

Loonsebaan 4, Luyksgestel

Maatwerk in interieurprojecten

tel: 0497-540384

BERGMANS JEANSHOUSE

Eykereind 54, Bergeijk

www.bergmansjeanshouse.nl

tel: 0497-571272

BOUWGROEP GEBR. TOONDERS

Loo 67
tel: 0497-572926

Bergeijk

LANDBOUWSERVICE BV
Landbouwmechanisatiebedrijf

AUTOBEDRIJF KUYLAARS
www.autobedrijfkuylaars.nl

De Waterlaat 11, Bergeijk
tel: 0497-571710
Geestenberg 7, Bergeijk
tel: 0497-572771

EDDIES HOTEL-RESTAURANT

Hof 126-128
Bergeijk, 0497-575501

www.eddies-hr.nl

AUTOSERVICE PAUL DE WIT

Loo 46, Bergeijk
tel: 0497-572141, 06-50263578

www,autoservicedewit.nl

ARNO’S BANDENSERVICE
Banden en sportvelgen

Eykereind 72, Bergeijk
www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246
15

16

PRIVACYVERKLARING AVG
Iedereen heeft vast al eens gehoord van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Ook MTC Bergeijk moet
voldoen aan de regels van de AVG. Zo is het hebben van een
privacyverklaring verplicht. In deze privacyverklaring is vastgelegd
hoe wij omgaan met persoonsgegevens van de leden en deelnemers
aan onze toerritten. Deze privacyverklaring staat ook op onze site.

Privacyverklaring MTC Bergeijk
MTC Bergeijk
Motor Toer Club Bergeijk, gevestigd aan Het Kaar 53 te Bergeijk,
is verantwoordelijk voor de bewerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://mtcbergeijk.jouwweb.nl MTC Bergeijk, Het Kaar 53 5571
RW Bergeijk. Jolanda Luijten is de Secretaris van MTC Bergeijk,
Zij is te bereiken via mtcbergeijk@chello.nl
Gegevens die verwerkt worden:
MTC verwerkt gegevens van de aangesloten leden, aan ons
verstrekt, ten behoeve van het lidmaatschap, met als doel:
-

Het afhandelen van de contributiebetaling;

-

Leden te kunnen bellen of e-mailen indien nodig;

-

Leden te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten;

-

Leden het clubblad toe te sturen.
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Overzicht van verwerkte gegevens:
-

Voor en achternaam van het lid

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Geboortedatum

-

Motor

-

Ingang lidmaatschap

Naast deze basisgegevens van de leden beheert MTC een database
met deelnemers aan de open toertochten. Deelnemers aan de
toertochten verstrekken bij de inschrijving van een rit de volgende
gegevens:
-

Loot-nummer

-

KNMV nummer

-

Naam

-

Adres

-

Postcode/woonplaats

-

E-mailadres

-

Naam motorclub

-

Goedkeuring voor plaatsen foto’s

Bij aanvang van de rit bevestigt de deelnemer door middel van het
ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord te zijn met de
overdracht van deze gegevens, die worden doorgestuurd naar
LOOT ten behoeve van de LOOT-toercompetitie. Ook worden de
emailadressen opgeslagen voor het versturen van uitnodigingen voor
onze volgende toertochten.
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De gegevens van de deelnemers zullen 5 jaar nadat de deelnemer
niet meer heeft deelgenomen aan een rit uit de database worden
verwijderd.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Bij een bezoek aan de website van MTC worden geen gegevens
verzameld over websitebezoekers.
Geautomatiseerde besluitvorming:
MTC neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van MTC tussen zit. MTC gebruikt
de onderstaande computerprogramma’s of –systemen:


Microsoft Office voor de opslag van gegevens van het
ledenbestand van MTC en deelnemers aan de landelijke
toertochten



Website opgemaakt in http://mtcbergeijk.jouwweb.nl.

Bewaartermijn:
MTC bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
persoonsgegevens:
Personalia: Voornaam, Achternaam, Adresgegevens en
telefoonnummers van leden. Bewaartermijn: Tot 1 jaar na
beëindiging lidmaatschap.
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Delen van persoonsgegevens met derden:
MTC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hier
nadrukkelijk toestemming voor is gevraagd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Ieder bij MTC aangesloten lid heeft recht om zijn of haar
gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
bestaat het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van de gegevens van de leden door MTC. Wilt u gebruik
maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar mtcbergeijk@chello.nl.
Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van gegevens van de leden of verzoek tot
intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking
ledengegevens gedaan worden door een mail te sturen naar
mtcbergeijk@chello.nl.
Beveiliging persoonsgegevens:
MTC neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Heb je het idee dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jolanda
Luijten, zij is de secretaris van MTC Bergeijk, via
mtcbergeijk@chello.nl.
20

21

22

AFSCHEID

Helaas heeft na jarenlang trouw lidmaatschap
PIET SCHIPPERS
laten weten zijn lidmaatschap op te zeggen. Wij danken Piet voor
zijn inzet in o.a. het bestuur en wensen hem heel veel geluk in de
toekomst.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

……. JELLE VAN
BORRENBERGEN

Geb datum:
Geb plaats:
Woonplaats:
Broers/zussen:
Relatie:
Kinderen:
Beroep:
Hobby's:
Gewicht:
Lengte:
Lid van MTC sinds:
Mening over MTC:
Motor:
Motorpak:
Helm:
Rijbewijs A sinds:
Vroegere motors:
Droommotor:
Linkse/rechtse bocht:
Slechtste motormoment:

05-01-1988
Bergeijk
Bergeijk ‘t Loo
Ja 1: Jelske
Ja, met Lizzy
Zoontje Maxim
Plaatwerker/lasser
Sleutelen, kever rijden, motor rijden
Tsja
1,85 m
2017
Weet nog niet
Suzuki GSX R 750 naked
Motorjeans, losse jas
Zwarte HJC
Zomer 2017
Crossmotor
Zelfbouw (Ducati KTM Style)
S-bocht 
Eerste keer gezakt voor mijn
motorexamen
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Mooiste motormoment:

Heb een aantal leuke tochten gereden,
maar het mooiste moment moet nog
komen.
Roken:
Nee
Drinken:
Speciaal biertje
Slapen:
‘s Nachts
Avondje uit:
Rondje motor of met de Kever en
daarna met vrienden op het terras.
Favoriete kleding:
Spijkerbroek en t-shirt
Favoriete muziek:
Pater Moeskroen en jaren ’90 en ‘00
Favoriete film:
James Bond
Favoriete boek:
Tijdschriften
Lievelingseten:
Friet
Favoriete vakantie:
Met de auto of motor rondtrekken in
Duitsland, Italië
Stamcafe:
Heb ik geen
Vervoermiddel:
Auto: Audi A4 en VW Kever
Brommer: Citta
Beste eigenschap:
Doorzettingsvermogen
Slechtste eigenschap:
Tikkeltje ongeduldig
Wat doe je met de hoofdprijs
in de staatsloterij:
Dikke motor bouwen
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Weet ik niet
Grootste hekel aan:
Als producten niet werken waarvoor ze
gemaakt zijn
Grootste ideaal:
Leven zoals ik leef!
Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

ELY DE MEULDER
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VERJAARDAGSKALENDER
September 2018
9

Louis van Akkerveken

Oktober 2018
11

Piet Bierens

14 Ron Peeters

November 2018
26

Riek van Beek

December 2018
10 Ben van der Zwet

Allemaal van harte gefeliciteerd
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INFORMATIEF
Secretariaat:

MTC Bergeijk
Het Kaar 53
5571 RW Bergeijk
mtcbergeijk@chello.nl
Regiobank
NL91 RBRB 09 17 70 34 64
Inschrijving KvK nr. 40239914
Website:

http://mtcbergeijk.jouwweb.nl

 Webmaster:

Piet Bierens

Het bestuur bestaat uit:
 Voorzitter:
Margriet v.d. Moosdijk
 Secretaris:
Jolanda Luijten
 Penningmeester: Maria Kolen
 Bestuurslid:
Piet Bierens
 Bestuurslid:
Huib van der Weij


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
06 - 13639516
0032-491182940

De toercommissie bestaat uit:





Maria Kolen
Arie v.d. Moosdijk
Ger Legeland
Geert Antonis

0497 - 571972
0497 - 572580
0497 - 381696
0497 – 386233

De redactie van het clubblad bestaat uit:
 Mark v.d. Braak
 Margriet v.d. Moosdijk
 Jolanda Luijten

0497 – 575212
0497 – 572580
0497 - 577135
mtcbergeijk@chello.nl
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BERGEIJK

INFO@MVANDERLOOY.NL

MELKWEG 3 5571 SM

WWW.MVANDERLOOY.NL

TEL: 0497-551010







BROMFIETS
MOTOR
AUTO
VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

